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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії 

Кафедра машинобудування 

 

СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ОК35 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І УПРАВЛІННЯ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
обов’язкова  

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ECTS (105 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Реферат 

Форми 

семестрового 

контролю 

Іспит  

 

Викладач: Мінаков Віталій Михайлович, к.е.н., доц., доцент кафедри 

машинобудування, vipmvm@ogasa.org.ua 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ЩОДО ТЕОРІЇ СИСТЕМ, МЕТОДАМ 

АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ. 

 

Наприклад: вивчення процесів, що проходять у складних виробничих 

системах, оцінка стану і динаміки їхнього розвитку. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни «Основи теорії систем і 

управління» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими 
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дисциплінами: «Логістика»; «Основи теорії транспортних процесів і систем»; 

«Взаємодія видів транспорту»; «Міжнародні перевезення». 

Програмні результати навчання: 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, 

рівні. 

ПРН-5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні 

технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та 

проектування транспортних технологій. 

ПРН-6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та 

оцінювати параметри транспортних систем та технологій. 

ПРН-11. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. 

Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний аналіз та 

прогнозування роботи транспортних систем. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:   

 повинні знати: 

 основні поняття теорії систем;  

 характеристики моделей та процес їх моделювання;  

 основні закони управління.  

 повинні вміти:  

 визначити стійкість об'єктів, усталену реакцію і частотну 

характеристику системи управління виробництвом;  

 розробити систему управління ідентифікованих транспортних систем; 

 оптимізувати систему управління за окремими характеристиками 

(швидкість дії, надійність тощо); 

 експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні 

системи. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1, 2, 3, 

4, 5 

Ідентифікація систем 10 
2+2 – 10 

6, 7, 8 Оптимізація 

організаційних систем 

6 
2 – 10 

9, 10,11 Управління системами 6 4 – 10 

12, 13 Закони управління 4 2 – 7 
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№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

14, 15 Управління при 

випадкових збуреннях 

4 
4 – 8 

16, 17 Оптимізація системи 

управління 

4 
2 – 8 

 Всього 34 18  53 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«іспиту» за навчальною дисципліною «Основи теорії систем і управління» 

складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Реферат 1 10 20 

Практичні роботи (виконання та 

захист) 
7 14 28 

Аудиторна контрольна робота 1 6 12 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – іспит 
1 30 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання реферату в сьомому семестрі.  

Реферат. Навчальним планом передбачено виконання реферату з 

дисципліни «Основи теорії систем і управління». Зміст роботи пов’язаний із 

закріпленням теоретичних питань програми дисципліни «Основи теорії 

систем і управління», містить у собі два теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання реферату наведені в [4]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Компонент системи-це: 

a) частина системи, що має властивості системи і має власну підціль; 

б) межу членування системи з точки зору аспекту розгляду; 

в) засіб досягнення мети; 

г) сукупність однорідних елементів системи. 

2. Якого виду структури систем не існує 
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a) з довільними зв'язками; 

б) горизонтальною; 

в) змішаної; 

г) матричної. 

3. Обмеження системи свободи елементів визначають поняттям 

a) критерій; 

б) мета; 

в) зв'язок; 

г) страта. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді письмового 

іспиту. Завдання іспиту складається з трьох теоретичних питань по тематиці 

навчальної дисципліни. 

Перелік питань до іспиту: 

1. Проаналізуйте основні поняття й напрямки розвитку теорії систем.  

2. Викладіть у чому полягають принципи системності.  

3. Властивості та якість системи.  

4. Викладіть у чому полягають постулати й принципи рішення завдань 

теорії систем.  

5. Система і її компоненти. Основні характеристики систем.  

6. Типові вхідні сигнали систем.  

7. Проаналізуйте класифікація систем по походженню.  

8. Проаналізуйте класифікацію систем по типу змінних.  

9. Проаналізуйте класифікацію систем по типу операторів.  

10. Проаналізуйте класифікацію по обумовленості взаємодії.  

11. Проаналізуйте класифікацію по ступені складності.  

12. Викладіть у чому полягають структури системи.  

13. Проаналізуйте компоненти складу системи.  

14. Графи. Графічні моделі систем.  

15. Викладіть у чому полягають типи способів управління.  

16. Управління по відхиленню.  

17. Адаптивні й екстремальні системи.  

18. Викладіть у чому полягають кількісні вимірники системних 

параметрів.  

19. Викладіть у чому полягають якісні вимірники системних параметрів.  

20. Дослідження реакцій систем. Гомеостаз і адаптизм.  
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21. Проаналізуйте взаємозв’язок вхідних та вихідних характеристик 

систем.  

22. Викладіть у чому полягає кореляційний зв'язок.  

23. Викладіть у чому полягає метод коефіцієнтів Фехнера.  

24. Викладіть у чому полягає метод кореляції рангів Спірмена.  

25. Викладіть у чому полягають види взаємозв’язку вхідних та вихідних 

характеристик систем.  

26. Експертна оцінка системи.  

27. Проаналізуйте види ефективності системи.  

28. Викладіть у чому полягає сутність моделювання. Назвіть види 

моделей.  

29. Надайте класифікацію моделей.  

30. Проаналізуйте види статичних й динамічних моделей.  

31. Типи складності моделі.  

32. Проаналізуйте прагматичні й пізнавальні моделі.  

33. Викладіть у чому полягає оцінка адекватності моделі.  

34. Викладіть у чому полягає прогнозування стану моделей.  

35. Проаналізуйте передумови застосування системного аналізу.  

36. Викладіть у чому полягає дерево аналізу.  

37. Викладіть у чому полягає декомпозиція.  

38. Викладіть у чому полягає агрегування.  

39. Викладіть у чому полягає емерджентність системи.  

40. Назвіть види агрегування.  

41. Алгоритм системного аналізу.  

42. Викладіть у чому полягає конфлікт в системі.  

43. Проаналізуйте повноту і простоту моделі.  

44. Вибір (ухвалення рішення). Різноманіття вибору.  

45. Варіанти вибору (критерії вибору).  

46. Викладіть у чому полягає вибір в умовах визначеності.  

47. Викладіть у чому полягає вибір в умовах невизначеності.  

48. Надайте класифікацію вибору. 

49. Що таке системний підхід?  

50. Що таке системний аналіз? 

51. Як оцінюється цілісність системи? 

52. Що таке елемент системи? 

53. Що таке властивість системи? 

54. Що таке обмеження системи? 

55. Що таке тіснота зв’язку і чим вона встановлюється? 

56. Що таке коефіцієнт кореляції? 
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57. Що таке середньоквадратичне відхилення? 

58. Для чого виконують розрахунки похибки апроксимації? 

59. Що таке модель? 

60. Що таке прибуток системи? 

61. Що таке ефект? 

62. Що таке ефективність? 

63. Що відноситься до витрат системи? 

64. Як визначається стан системи? 

65. Назвіть ознаки, за якими класифікують системи? 

66. Що таке ієрархічна система? 

67. Що розуміють під агрегуванням і декомпозицією? 

68. Що називається системою? 

69. Як оцінюється цілісність системи? 

70. Що розуміють під функцією системи? 

71. Що таке структура системи? 

72. Які види систем можна оцінити за допомогою рангового коефіцієнту 

узгодження; 

73. Що розуміється під ранговим коефіцієнтом узгодження; 

74. Хто виступає в якості спеціалістів; 

75. Як оцінити компетентність спеціалістів. 

76. Що розуміється під чорною скринькою? 

77. Що таке структура системи? 

78. Як характеризується змістовні моделі? 

80. Назвіть шкали корисності для оцінки наслідків прийняття вирішення 

81. Що таке повнота система? 

82. Що розуміють під складністю системи? 

 

Рекомендовані джерела інформації 

1. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / За ред. Дмитриченка 

М.Ф.– Кн. І: Основи теорії систем і управління / Е.В. Гаврилов, М.Ф. 

Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук.- К.: 

Знання України, 2005. - 344 с. 

2. Конспект лекцій. Основи теорії систем і управління: методичні вказівки 

для студентів, що навчаються за освітньо – професійною програмою 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» підготовки 

бакалаврів із галузі знань 27 – «Транспорт» за спеціальністю 275 - 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В.М. Мінаков; 

Одеська державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 
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2021. – 111 с. 

3. Мінаков В.М., Основи теорії систем і управління: методичні вказівки до 

виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за освітньо – 

професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – «Транспорт» за 

спеціальністю 275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

/ Т. В. Волобуєва; Одеська державна академія будівництва та архітектури. – 

Одеса: ОДАБА, 2021. – 44 с. 

4. Мінаков В.М., Основи теорії систем і управління: методичні вказівки до 

виконання реферату для студентів, що навчаються за освітньо – професійною 

програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – «Транспорт» за спеціальністю 275 - 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Т. В. Волобуєва; 

Одеська державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 

2021. – 21 с. 

 


